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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman dalam 

berbudaya. Menurut Wahyuni & Yusniati (2007:78) karena keanekaragamannya 

maka Indonesia disebut sebagai negara dengan masyarakat multikultural. 

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari banyak kebudayaan. 

Kebudayaan yang dimiliki oleh setiap etnik mempunyai ciri khasnya masing-

masing. Unsur kebudayaan secara umum merupakan sesuatu yang indah, menarik 

dan halus, unsur tersebut misalnya terwujud dalam ilmu pengetahuan dan adat 

istiadat (Herlina, 2014).  

Kampung adat Kuta merupakan kampung adat yang masih memiliki 

kebudayaan dan adat istiadat yang kukuh secara turun temurun hingga saat ini. 

Kampung adat Kuta merupakan salah satu daerah di Kabupaten Ciamis yang masih 

terjaga kelestarian lingkungannya sehingga kampung adat Kuta ini pernah 

mendapatkan piala Kalpataru. Karena kampung adat Kuta ini masih menjaga 

kelestariannya sehingga dalam keberlangsungan hidupnya masyarakat kampung 

adat Kuta masih memanfaatkan tumbuhan untuk kebutuhan hidupnya. 

  Etnobotani adalah ilmu tentang pemanfaatan tumbuhan secara tradisional 

oleh suatu suku bangsa yang masih erat dalam mempercayai adat istiadat secara 

turun temurun. Studi etnobotani tidak hanya mengenai data botani taksonomi saja, 

tetapi juga menyangkut pengetahuan botani yang bersifat kedaerahan, berupa 

tinjauan interpretasi dan asosiasi yang mempelajari hubungan timbal balik antara 

manusia dengan tumbuhan, serta menyangkut pemanfaatan tumbuhan tersebut lebih 

diutamakan untuk kepentingan budaya dan kelestarian sumberdaya alam (Darmono, 

2007).  

Negara Indonesia selain kaya akan budaya juga mempunyai 

keanekaragaman bahan pangan, karena Indonesia merupakan negara tropis, 

sehingga masyarakat Indonesia dengan mudah mendapatkannya.
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Makanan merupakan kebutuhan yang esensial bagi manusia, tanpa adanya makanan 

manusia tidak akan dapat hidup. Bahan pangan ini diperlukan sebagai sumber 

energi dan zat tertentu untuk mengatur proses metabolisme. Tetapi bagi manusia 

pangan juga mempunyai nilai untuk kehidupan manusiawi sehingga pangan telah 

menjadi unsur kebudayaan (Soemarwoto, 2004). Tumbuhan pangan adalah segala 

jenis tumbuhan yang memiliki kandungan karbohidrat dan protein sebagai sumber 

energi yang dibutuhkan manusia. Tumbuhan pangan juga merupakan tumbuhan 

utama untuk dikonsumsi, karena jika tidak ada tumbuhan pangan  manusia akan 

kekurangan sumber energi, maka dari itu tumbuhan pangan sangat dibutuhkan. 

Tumbuhan pangan yang memiliki berbagai jenis, habitus dan khasiatnya memiliki 

peluang yang besar untuk pengembangan ekonomis masyarakat. Dengan demikian 

perlu adanya identifikasi bagian-bagian tumbuhan pangan secara khusus yang 

digunakan pada umumnya oleh masyarakat.  

Sistem pangan masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem 

pertanian yang diadopsi oleh suku kampung adat tertentu. Sistem pertanian yang 

diadopsi oleh masyarakat setidaknya dapat memecahkan masalah terkait 

ketersediaan pangan. Kampung adat Kuta merupakan salah satu daerah yang 

memiliki potensi sumber  daya alam yang beranekaragam, termasuk tumbuhan 

pangan yang diperoleh dari hutan maupun tumbuhan yang sengaja dibudidayakan di 

setiap pekarangan rumah masyarakat. Tumbuhan pangan ini masih sangat 

dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung adat Kuta untuk keberlangsungan 

hidupnya. Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat kampung adat Kuta tersebut 

mengenai pemanfaatan tumbuhan pangan merupakan warisan budaya dari sesepuh 

di kampung adat Kuta yang diwariskan secara turun temurun.  

Adat istiadat dalam sistem pangan di kampung adat Kuta ini diumpamakan 

dengan tumbuhan pangan yang tidak terlalu kuat batang pohonnya, jika ingin 

menjadi kuat maka tanah di sekitarnya tersebut harus selalu digemburkan, sehingga 

asumsi para masyarakat tanah tersebut akan memiliki kandungan udara yang lebih 

banyak dan akan mempermudah akar dalam menembus tanah sehingga tumbuhan 

tersebut dapat berdiri dengan kuat. Ciri khas yang unik dari adat istiadat kampung 

adat Kuta ini juga mengenai pohon yang dapat berdiri tegak dan akan semakin 
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tinggi jika diberi kayu anjungan, ketika masyarakat tidak memenuhi adat istiadat 

(tidak mengambak atau mengajung tumbuhannya menggunakan kayu anjungan) 

maka tumbuhan tersebut akan menjadi kerdil bahkan mati (Disparbud Jabar, 2012). 

Masyarakat kampung adat Kuta ini juga memiliki “Leuit” atau penyimpanan 

gabah/padi hasil panen yang berfungsi untuk mengantisipasi ketika terjadi 

kerawanan pangan “paceklik”, dalam hal tersebut mengartikan bahwa masyarakat 

kampung adat Kuta ini memiliki jiwa sosial yang tinggi dan memiliki keinginan 

untuk menabung terhadap hasil pangan guna untuk keberlangsungan hidup 

masyarakatnya. Selain memelihara dan melestarikan padi untuk keberlangsungan 

hidupnya masyarakat kampung adat Kuta ini juga memelihara dan melestarikan 

pohon Aren (Arenga pinnata) sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat 

kampung adat Kuta. 

Selain dari itu masyarakat kampung adat Kuta melaksanakan upacara adat 

disetiap tahunnya, salah satunya yaitu Hajat Bumi yang memiliki tujuan untuk 

mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan masyarakat kampung adat Kuta 

dalam bercocok tanam, sekaligus memohon perlindungan untuk masa cocok tanam 

yang akan datang. Upacara adat Hajat Bumi ini diselenggarakan setiap Kalimangsa 

kapat atau pada masa panen pada setiap bulan September sampai November atau 

hari-hari yang dianggap baik oleh masyarakat kampung adat Kuta tersebut.  

Masyarakat kampung adat Kuta umumnya lebih memilih memanfaatkan 

tumbuhan pangan untuk dikonsumsi yang berada disekitarnya seperti pekarangan 

rumah dan kebun, karena masih sangat eratnya hubungan masyarakat kampung adat 

Kuta dengan tumbuhan dan cara masyarakat kampung adat Kuta dalam 

melestarikan tumbuhan pangan serta sistem pertaniannya yang memiliki kekhasan 

juga keunikan dari masyarakat lainnya, maka telah dilakukan penelitian tentang 

“Studi Etnobotani Tumbuhan Pangan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kabupaten 

Ciamis dan Upaya Konservasi”   
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada 

penelitian yang akan dilakukan adalah “Bagaimana pemanfaatan tumbuhan pangan 

dan upaya konservasi masyarakat kampung Adat Kuta Kabupaten Ciamis?” 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dikemukakan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut :  

1. Jenis tumbuhan apa saja yang termasuk ke dalam tumbuhan pangan di 

kampung adat Kuta Kabupaten Ciamis?  

2. Bagian tumbuhan manakah yang dapat digunakan sebagai tumbuhan pangan 

di kampung adat Kuta Kabupaten Ciamis? 

3. Bagaimana kegunaan tumbuhan pangan di kampung adat Kuta Kabupaten 

Ciamis? 

4. Bagaimana cara pengolahan tumbuhan pangan di kampung adat Kuta 

Kabupaten Ciamis? 

5. Bagaimana upaya konservasi tumbuhan pangan di kampung adat Kuta 

Kabupaten Ciamis? 

D. Batasan Masalah  

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Subjek penelitian adalah Ibu-ibu, Bapak-bapak dan Anak remaja yang 

mengkonsumsi tumbuhan pangan 

2. Tumbuhan pangan yang ditemukan dilihat nilai penting dan persentasenya. 

3. Pengambilan data dilakukan di lahan pertanian dan pekarangan warga 

kampung adat Kuta Kabupaten Ciamis. 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pertanyaan penelitian maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan jenis tumbuhan pangan di kampung adat Kuta  

Kabupaten Ciamis. 
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2. Mendeskripsikan bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai 

tumbuhan pangan di kampung adat Kuta Kabupaten Ciamis. 

3. Mendeskripsikan kegunaan tumbuhan pangan di kampung adat Kuta 

Kabupaten Ciamis. 

4. Mendeskripsikan cara masyarakat kampung adat Kuta Kabupaten Ciamis 

mengolah tumbuhan pangan. 

5. Mendeskripsikan cara pelestarian tumbuhan pangan di kampung adat Kuta 

Kabupaten Ciamis. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah memberikan 

informasi data primer untuk bidang akademik dan informasi bagi masyarakat 

umum mengenai tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat kampung adat 

Kuta khususnya tumbuhan pangan sehingga jika terdapat perbedaan dari 

masyarakat etnis dengan masyarakat umum maka hal tersebut merupakan 

tambahan ilmu mengenai pemanfaatan tumbuhan dan akan menjadi sumbangan 

untuk masyarakat umum. 

G. Struktur Organisasi 

Bab 1 memuat tentang keanekaragaman budaya Indonesia dan kekayaan 

alam Indonesia mengenai sumber bahan pangan. Pada bab I juga memuat 

alasan penulis memilih penelitian mengenai etnobotani dengan fokus yang 

diteliti yaitu tumbuhan pangan yang dimanfaatkan oleh masyarakat kampung 

Adat Kuta Kabupaten Ciamis.  

Bab II memuat mengenai kajian-kajian teori yang relevan dalam 

mendukung setiap poin tujuan penelitian . Pada bab II juga memuat penjelasan 

mengenai pengertian etnobiologi, pengertian etnobotani, tumbuhan pangan, 

bagian tumbuhan yang dimanfaatkan, kandungan gizi pada tumbuhan, lokasi 

penelitian yaitu kampung Adat Kuta, upaya konservasi dan penelitian 

sebelumnya yang relevan. 
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Bab III memuat tentang metode penelitian dan tahap penelitian yang 

dilakukan dari mulai tahap persiapan sampai tahap paska pelaksanaan 

penelitian serta analisis data. Adapun secara ringkas mengenai tahapannya 

yaitu mempersiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari kisi-kisi pertanyaan 

yang akan ditanyakan pada saat wawancara di lapangan, melakukan 

wawancara dan observasi langsung ke lapangan yang bertujuan untuk 

mendokumentasikan tumbuhan pangan yang dimanfaatkan, tahap yang terakhir 

yaitu identifikasi tumbuhan secara ilmiah. 

Bab IV memuat tentang temuan dari penelitian serta pembahasan 

mengenai hasil temuan dari penelitian tersebut. Adapun temuan dari penelitian 

tersebut yaitu nama lokal tumbuhan, bagian tumbuhan yang dapat 

dimanfaatkan, kegunaan tumbuhan pangan, cara pengolahan tumbuhan pangan 

dan upaya konservasi tumbuhan pangan. Pada bab ini juga memuat tentang 

persentase yang disajikan melalui grafik dari setiap subbabnya lalu diurutkan 

dari persentase tertinggi hingga terendah dan dijelaskan penyebab persentase 

tersebut. 

Bab V memuat simpulan dan saran yang ditemukan berdasarkan 

penelitian. Adapun simpulan tersebut berisi tentang jenis tumbuhan pangan, 

bagian tumbuhan, kegunaan tumbuhan pangan, cara pengolahan tumbuhan dan 

upaya konservasi tumbuhan. Saran yang ditemukan peneliti berdasarkan 

penelitian di lapangan yang dilakukan untuk mendukung  hasil penelitian 

dengan cara penelitian di laboratorium.  


